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Responsabilitat Social
L’Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe és una institució cultural de servei públic
constituïda el 1983 amb els següents objectius fundacionals:
1. La conservació, ús, administració, explotació i prestació de serveis del Pavelló Alemany de l’Exposició
Internacional de Barcelona del 1929.
2. L’impuls i la difusió del debat cultural sobre els problemes de l’arquitectura contemporània, des de la
perspectiva de la seva condició urbana.
3. La formació d’una col·lecció i d’un fons arxivístic documental i bibliogràfic d’arquitectura, centrat en
l’obra de Ludwig Mies van der Rohe i en l’arquitectura moderna i contemporània.
4. L’organització i foment de premis, cursos, cicles, simposis, exposicions, publicacions, estudis i totes
aquelles activitats que puguin contribuir a la consecució dels objectius culturals i ciutadans esmentats
en els apartats anteriors.
5. L’organització d’activitats culturals que fomentin la visita al Pavelló i donin lloc a la relació i diàleg
d’altres disciplines amb l’arquitectura.
6. L’atenció a les iniciatives d’interès i caràcter internacional, en l’àmbit dels objectius anteriors, que
permetin situar la Fundació en els circuits culturals europeus i internacionals.
7. La gestió i explotació dels béns i les activitats de la Fundació.
8. La potenciació de les relacions entre la cultura i el món universitari, promovent la recerca i la realització
de cursos i tallers que facilitin la interacció entre el món universitari i les activitats de la Fundació.
9. La promoció del turisme cultural en l’àmbit temàtic de l’arquitectura com a instrument de promoció
internacional de la ciutat i de la seva vida cultural.
Com a institució pública i cultural de referència, la E.P.E. Fundació Mies van der Rohe te la clara voluntat de
contribuir en el desenvolupament sostenible amb una gestió basada en criteris responsables en els àmbits
econòmic, social, cultural i ambiental.
En aquest sentit, l’entitat ha desenvolupat el següent model de Responsabilitat Social Corporativa basada en
els següents compromisos:
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Compromisos:
Envers el públic
En línia amb aquests objectius, els programes i activitats de l’entitat s’adrecen a:
- La divulgació de la cultura arquitectònica de base, apropant els ciutadans al Pavelló Alemany de Barcelona,
obra simbòlica del Moviment Modern inspiradora per a generacions d’arquitectes, però no prou coneguda pel
gran públic. Inclou el Pla d’Acció Educativa i estimula la reflexió crítica i la generació de noves mirades sobre el
Pavelló, consolidant-lo com a espai d’inspiració i experimentació per a la creació artística i arquitectònica més
innovadora.
-Visibilitzar el Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe com a
element estratègic per a la promoció, des de Barcelona, d’una arquitectura de qualitat feta amb rigor i que
respon a les necessitats de la societat. Fer partícips als ciutadans i les institucions de la projecció internacional
i la influència d’aquests Premis que, seguint les traces del Pavelló Mies van der Rohe, reconeixen l’excel·lència
en l’arquitectura i fomenten l’evolució de la disciplina en termes socials, conceptuals i tècnics. Difondre els
Premis més enllà dels circuits arquitectònics, per augmentar la capacitat d’interacció de l’arquitectura amb
tots els actors socials en l’àmbit europeu.
-Generar recerca i debat sobre l’arquitectura, de manera atenta i permeable als canvis de paradigma
mitjançant esdeveniments oberts a tots els públics com la Setmana d’Arquitectura de Barcelona.
Tots els programes i activitats sempre es defineixen d’acord amb els valors i dels principis que l’entitat defensa
i que es tradueixen en el respecte per la diversitat i la defensa de l’equitat de gènere, el desenvolupament
sostenible i equitatiu i l’esperit de solidaritat i equitat.
Envers les persones treballadores.
L’entitat segueix el codi ètic aprovat per l’Ajuntament de Barcelona i que estableix les polítiques i pràctiques
laborals i d’empresa. Així mateix l’entitat compleix amb tots els requeriments de prevenció i riscos per la
seguretat i salut en el treball, així com executa totes les mesures necessàries par assegurar una correcta
conciliació de la vida laboral i personal.
Algunes de les accions que desenvolupem:




Entrevistes periòdiques amb els treballadors i treballadors de l’entitat pel seu desenvolupament
personal i professional.
Formacions continues en els plans de prevenció de riscos i de bones pràctiques en el lloc de treball.
Responen a les sol·licituds de les persones treballadores per la conciliació de la seva vida personal i
laboral ajustant horaris, calendaris, permisos de feina, períodes de vacances, etc.
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Envers el medi ambient.
L’entitat segueix totes les mesures per reduir l’impacte de la seva activitat en el medi ambient, trasllada als
visitants de les seves activitats la necessitat de mantenir el respecte sobre el patrimoni i el medi ambient i dona
indicacions als clients i proveïdors per minimitzar els costos ecològics dels seus serveis.
D’aquesta manera, algunes de les accions que es desenvolupen són:





Promoure la màxima cura i respecte pel medi ambient i el patrimoni a través de la seva comunicació i
de les indicacions al Pavelló
Contractació d’empreses que proveeixen d'energia renovable
Càlcul de la seva petjada de carboni per a aplicar mesures encaminades a la reducció d'emissions.
Minimitzar els consums de llum i d’aigua

Envers la comunitat.
L’entitat participa en la seva comunitat a través del Consell del Parc de Montjuic que reuneix totes les
institucions culturals del Parc de Montjuic i les associacions de veïns de la zona. A través d’aquest Consell es
coordinen les accions d’accés, culturals i socials de tota la comunitat.
Envers les empreses i persones proveïdores.
L’entitat segueix els criteris de l’Ajuntament de Barcelona en la contractació responsable dels serveis i
subministres que requereix. Entre d’altres accions:





Compliment dels principis de contractació responsable pel que s’assegura el compliment de les
obligacions tributàries del contractat i de no estar immers en cap situació d’incompatibilitat per la
prestació del servei.
Afavorir la lliure concurrència a les ofertes de contractació de l’entitat
Contractació pública social d’empreses i professionals que promoguin el suport i col·laboració social
Afavorir la contractació de proximitat i de petita i mitjana empresa
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